
 

 بازدید علمی اطالعات تکمیلی اردو/
 شماره:  
  :خیتار 

 

 2 از 1 شماره صفحه: F-2303-1شماره مدرک:   مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی -1توزیع نسخ:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگاارار  اردو  می اای باا  م..ااد ............................................ باا  مااد. ........... رو     ااس  خااسن      درخواماات دانشااجویسا باارا  بااس ماااحت امارامااس    اارو  

ناواا ن سیناده دانشاجویسا در ایان اردو     ................... با  م ........................................ ب  ش سره دانشجویی ............................... ا  مو  انج ن می ای................. 

.......... نفر و وم ی  ن.ی   مورد ن س  ............  دخار.......... نفر و   سرگردد. تعداد شرکت کنندگسا معرفی می
دماگسه  اتوبوس

بوسم نی دماگسه 
ماسیر تویا تس. با    ومات       .امات .   

 ارائ  خواهد شد.
 دب ر انج ن می ی   تسریخ و امضسنسح                                

 یمهر انج ن می                                                                                                   

 توسط دبیرانجمن علمی
 

 ن سینده دانشجویسا ا  مو  اینجسنب ........................................... مورد تسی د امت. درخوامت ومساندا.  امارامس  برنسم  فوق 

                   
 و امضسء مدیر گروه   تسریخنسح     

 

 

 

 توسط مدیرگروه رشته مربوط
 

 

 ................................................................................................................................................................بس شرایط 

 نسم  مبسرتند ا : هس و امکسنس. مورد ن س  این برنسم  مواف.ت می گردد. مر رماسا تع  ن شده برا  این بربس تأم ن هرین 

  سره ه راه :..................................نسح و نسح خسنوادگی: ..........................................................   م ت: ....................................  ش -1

 ..................   م ت: ....................................  ش سره ه راه :..................................نسح و نسح خسنوادگی: ........................................ -2

 .............................. سره ه راه :....نسح و نسح خسنوادگی: ..........................................................   م ت: ....................................  ش -3

 

 دانشجویی و  ژوهشی مهر و امضسء معسونت  مو شی تسریخ                                            

دانشججویی   و پژوهشی توسط معاونت آموزشی،

 تکمیل گردد.

 .شودمی اجا سمی مر رماسا معرفی شده  بس برگرار  این برنسم   -مساندا.   ومت و فرح تعهد اخا ی بستوج  ب 

              
 مرامت مسئولتسریخ   امضسء و مهر                            

 

  توسط مسئول حراست



 

 بازدید علمی اطالعات تکمیلی اردو/
 شماره:  
  :خیتار 

 

 2 از 2 شماره صفحه: F-2303-1شماره مدرک:   مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی -1توزیع نسخ:
 

 بازدید/ اردو
 محل )آدرس دقیق(

تعداد شرکت 

 کنندگان
 جمع کل )ریال( هزینه به ازاء هر نفر )ریال(

    

 وسیله نقلیه
 جمع کل )ریال( هزینه هر دستگاه )ریال( تعداد دستگاه نوع وسیله

    

 اسکان

 جمع کل )ریال( هزینه به ازاء هر نفر )ریال( مدت اقامت آدرس محل اسکان

    

 تغذیه

 جمع کل )ریال( هزینه به ازاء هر نفر )ریال( تعداد وعده ها وعده

    صبحانه

    ناهار

    شام

    پذیرایی متفرقه

 اقالم امانتی از دانشگاه
 ****** ***** تعداد عنوان

  ***** ****** 
 

 توضیحات مبلغ دریافتی )ریال( مبالغ دریافتی از: ردیف

   شرکت کنندگان)به ازاء هر نفر( 1

   شرکت کنندگان )کل( 2

 اسامی شرکت کنندگان
 رشته تحصیلی شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف رشته تحصیلی شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

1    11    

1    11    

3    13    

4    14    

5    15    

6    16    

7    17    

8    18    

9    19    

11    31    

11    31    

11    31    

13    33    

14    34    

15    35    

16    36    

17    37    

18    38    

19    39    

11    41    
     تحویل داده شود. مربوطپیش از اجرای برنامه به کارشناس   روز کاری 5 باال* لیست 


